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األردن عبر العصور

الوحدة األولى

) محذوف (
الفصل األول
مالحظة مھمة في نسخة  -: ٢٠١٨تمت إضافة ورقة نقاشية سابعة
وتعديل تاريخ تركيب منبر صالح الدين إلى  ٢٤كانون الثاني \٢٠٠٧

و محاور للرسالة عمان

يطلب الكورس الجديد من كل المكتاب
الفصل الثاني

استقالل المملكة األردنية الھاشمية

ما نتائج انھيار الحكومة العربية في سوريا عام  ١٩٢٠واحتالل فرنسا لھا ؟
 -١فراغ سياسي في األردن .
 -٢تشكلت حكومات محلية في ) الكرك والسلط وعجلون ( .
فسر :

لجوء أبناء األردن واحرار العرب إلى الشريف الحسين بن علي ؟
 -١لقيادة الحركة العربية في األردن .
 -٢و إلن الحكومات المحلية لم تلب طموحات أبناء االردن بالوحدة واالستقالل .
 -٣وتحرير سوريا وتخليصھا من االحتالل الفرنسي .

نشأة إمارة شرق األردن .
أوال -:
) كلف الشريف الحسين بن علي األمير عبد ﷲ األول بالتوجه إلى األردن فوصل معان
 \٢١تشرين األول عام  ١٩٢٠واستقبله أبناء األردن وعبروا عن آمالھم في عھد جديد :
و بالتخلص من الظلم (.
واالستقالل
من الحرية
ما اھداف قدوم األمير عبد ﷲ بن الحسين إلى األردن عام  ١٩٢٠؟
 -٢تحرير البالد .
 -١مقاومة االستعمار األجنبي.
• وصل االمير عبد ﷲ األول على عمان في  ٢آذار  ١٩٢١واستقبله زعماء الحركة الوطنية .
• نتيجة لجھود األمير عبد ﷲ بن الحسين في خدمة القضايا العربية أعلنت بريطانيا استعدادھا
لبحث القضايا العربية .
• عقد األمير عبدﷲ بن الحسين اتصاالت مع وزير المستعمرات البريطاني تشرتشل
والمندوب البريطاني في فلسطين ھربت صموئيل في القدس في  ٢٩آذار . ١٩٢١
فسر  :خاض األمير عبد ﷲ بن الحسين مفاوضات شاقة من اجل انتزاع اعتراف
بريطانيا بالبالد الواقعة شرق نھر االردن ؟
 -١بسبب وجود قرارات واتفاقيات مسبقة ھدفت إلى تمزيق البالد العربية .
 -٢وما جاء في صك االنتداب الصادر عن عصبة االمم الذي ينص
على شمول األردن ضمن الوعود التي ستنفذ على حساب البالد العربية .

٢

* استطاع األمير عبد ﷲ األول من انتزاع اعتراف بريطانيا بالبالد الواقعة إلى الشرق من نھر
األردن على أنھا أرض عربية مستقلة ثم شرع ببناء الدولة المركزية .
 -٢ورؤيته الثاقبه للمستقبل
 -١بخبرته السياسية
تشكلت أول حكومة في شرق األردن ؟

في  ١١نيسان  ١٩٢١برئاسة رشيد طليع .

ثانيا  :المعاھدة األردنية البريطانيـــــــــــــــــــــة
عرف المعاھدة األردنية البريطانية :
ھي بسبب مساعي األمير عبد ﷲ بن الحسين لنيل االستقالل وإنھاء االنتداب فاستجابت
الحكومة البريطانية وأبرمت المعاھدة األردنية البريطانية في  ٢٠شباط ( ١٩٢٨

عدد أھم بنود المعاھدة األردنية البريطانية عام ١٩٢٨؟
 -١االعتراف بتأسيس إمارة شرق األردن .
 -٢تولي االمير عبد  بن الحسين التشريع واإلدارة .
 -٣تعيين حدود إمارة شرق األردن .
 -٤وضع قانون أساسي ) دستور ( إلمارة شرق األردن .
ثالثا  -:النضال األردني لنيل االستقالل
)استمر االمير عبد ﷲ بن الحسين بجھوده لنيل االستقالل التام بمشاركة األردنيين .
أرسل برقيات االحتجاج للمندوب السامي في القدس والمعتمد البريطاني في عمان (
فسر  -:انقعاد المؤتمر الوطني األول عام  ١٩٢٨؟ او ماذا تضمنت برقيات االحتجاج ؟
 -١رفض االنتداب البريطاني .
 -٢رفض أي اتفاق ال ينص على سيادة اإلمارة األردنية واستقاللھا الحقيقي
ھذا زاد من نشاط الحركة الوطنية .فجاءت الدعوة غلى عقد مؤتمر عام يمثل ابناء االردن .

عرف المؤتمر الوطني االول -:
عقد في وسط عمان عام  ١٩٢٨وھو أول مؤتمر وطني في تاريخ األردن الحديث
وحضره  ١٥٠مندوبا من الزعماء والشيوخ والمفكرين مثلوا مناطق شرق االردن
وانتخب حسين الطراونة رئيسا للمؤتمروانتخب المندوبون لجنة تنفيذية من  ٢٦عضوا .

٣

عدد أبرز بنود الميثاق الوطني األردني عام  ١٩٢٨؟
 -١اإلمارة األردنية دولة عربية مستقلة ذات سيادة تدار بحكومة مستقلة
برئاسة األمير عبد ﷲ بن الحسين وأعقابه من بعده .
 -٢ال يعترف شرق األردن بمبدأ االنتداب إال بوصفه مساعدة نزيھة لمصلحة البالد .
 -٣يجب أن تكون االنتخابات حرة والحكومة مسؤولة أمام البرلمان .
 -٤يعد األردن كل تشريع استثنائي ال يقوم على أساس العدل والمنفعة العامة وحاجات الشعب
تشريعا باطال .

)) عقدت مؤتمرات وطنية بين عامي  ١٩٣٣ – ١٩٢٩ساندت جھود
األمير عبد ﷲ بن الحسين في السعي نحو االستقالل (( .
ما المظاھر السياسية التي عكستھا المؤتمرات الوطنية بين ١٩٣٣-١٩٢٩؟
 .١وحدة الشعب والتفاف حول القيادة الھاشمية .
 .٢نمو الوعي السياسي والنضج الفكري لدى األردنيين بوقت مبكرمن تاريخ اإلمارة .
 .٣قدرة األردنيين على مواجھة األحداث السياسية التي تھدد اإلمارة .
ما دور األمير عبد ﷲ بن الحسين و األردنيون لنيل االستقالل ؟
 -١قدموا مذكرات احتجاج رسمية وشعبية إلى عصبة االمم بوصفھا منظمة دولية
وإلى الحكومة البريطانية بوصفھا الدولة المنتدبه على االردن .
 -٢شملت االحتجاجات جميع االردن للمطالبة باالستقالل .
 -٣عام  ١٩٤٥اعترفت بريطانيا بقرار االمم المتحدة الذي ينص على -:
)) أن األردن وصل إلى مرحلة استكمال بناء مؤسساته الدستورية
لتحقيق دولة ذات سيادة قادرة على إدارة شؤونھا بنفسھا (( .
 -٤بسبب ھذا االعتراف وجه االمير عبد ﷲ بن الحسين مذكرة للحكومة البريطانية مصرا فيھا
على االستقالل .
فسر:
وصول األردن إلى مرحلة اعتراف بريطانيا بقرار االمم المتحدة الذي ينص على استقالل األردن ؟
 -١بسبب جھود القيادة الھاشمية .
 -٢والوعي األردني وطموحه في إنشاء دولة المؤسسات والقانون المستندة إلى النھج الديمقراطي
نص قول األمير عبد ﷲ بن الحسين في المھرجان الذي أقيم في عمان ٢٨كانون الثاني -: ١٩٤٦
)) إن من حق األردن ان يبتھج بما ھو حق له من تمام االستقالل والسيادة وطالما قلنا أن األردن
 -٢شارك الحجاز في حرب التحرير .
 -١ھو أھم جزء من بالد العرب .
لذلك له أن يسر بتحقيق أھدافه القومية لقد قدر لي المشاركة في وضع أسس الثورة العربية الكبرى
التي انبثق عنھا كيان العرب الدولي الحديث وانتھت إلى وطن عربي مكين يعتز بدوله المستقلة
نتمنى لھا العزة والثبات والقوة جاھدين لتوثيق الصالت األخوية تحقيقا للغاية القومية المشتركة
(( ص  ١٨في الكتاب
٤

رابعا ً :

إعالن االستقالل

) تتويجا لجھود الملك عبد ﷲ بن الحسين وتطلع األردنيين لنيل االستقالل
توجه األمير عبد ﷲ بن الحسين ورئيس الوزراء ابراھيم ھاشم إلى بريطانيا ( .
أعط أسباب  -:توجه األمير عبدﷲ بن الحسين ورئيس الوزراء ابراھيم ھاشم إلى بريطانيا ؟
 -١للتفاوض من أجل استقالل األردن .
 -٢وإنھاء اإلنتداب .
 -٣والتأكيد أن األردن دولة مستقلة ذات سيادة .
* علل  -:عقد المجلس التشريعي جلسة قدم فيھا قرار مجلس الوزراء والمجالس البلدية
المتضمن رغبة البالد باالستقالل في  ١٥ايار  ١٩٤٦؟
 -١استنادا إلى حقوق البالد الشرعية والطبيعية
 -٢و ما حصلت عليه من وعود دولية .
 -٣وما اقترحه مجلس الوزراء في  ١٥أيار . ١٩٤٦

بين قرارات المجلس التشريعي المنعقد بتاريخ  ١٥ايار  ١٩٤٦؟
 -١إعالن االستقالل على اساس النظام الملكي النيابي الوراثي
 -٢البيعة لسيد البالد ومؤسسھا للملك عبد ﷲ بن الحسين ملكا عليھا .

التعديالت الدستورية المترتبة على إعالن االستقالل -:
تم تعديل القانون االساسي ) دستور( عام  ١٩٢٨بعد االستقالل .

ما أبرز التعديالت الدستورية المترتبة على إعالن االستقالل التي أقرھا المجلس
التشريعي الخامس في  ٢٢ايار  ١٩٤٦؟ وزارة  ٢٠١٧ص
 -١تحل عبارة المملكة األردنية الھاشمية محل عبارة إمارة شرق األردن .
 -٢تحل كلمة صاحب الجاللة الملك محل كلمة سمو األمير .
 -٣إقرار نظام الحكم ) ملكي نيابي وراثي ( .
 -٤الملك ھو الذي يعلن الحرب ويعقد المعاھدات واالتفاقيات .
 -٥المملكة األردنية الھاشمية دولة مستقلة ذات سيادة وھي حرة مستقلة ُملكھا ال يتجزأ

وضح قرارات المجلس التشريعي المنعقد في  ١٩٤٦بمقتضى االختصاصات الدستورية ؟
 -١إعالن األردن دولة مستقلة استقالال تاما وذات حكومة ملكية نيابية وراثية .عام ١٩٤٦
 -٢البيعة بالملك لسيد البالد بوصفه ملكا دستوريا بلقب صاحب الجاللة ملك المملكة األردنية
٥

رفع ھذا القرار إلى سيد البالد ) الملك عبد ﷲ بن الحسين ( .
وعند رفع ھذا القرار إلى الملك عبد ﷲ بن الحسين وشحه بالعبارة التالية :
) متكال على ﷲ تعالى أوافق على ھذا القرار شاكرا لشعبي واثقا بحكومتي (( .
متى تم استقالل األردن ؟

في  ٢٥أيار ١٩٤٦

عرف وثيقة االستقالل  -:إعالن استقالل األردن استقالال تاماعلى اساس النظام الملكي النيابي
الوراثي مع البيعة للملك عبد ﷲ بن الحسين ملكا عليھا
قال الملك عبد ﷲ األول بمانسبة االستقالل في :١٩٤٦\٥\ ٢٥
)) إنه لمن نعم ﷲ أن يدرك الشعب بأن التاج معقود ...أن يطالع الملك شعبه بالعدل وخشية ﷲ (......
في الكتاب صفحة ٢٠
ما أھم قواعد النھج السياسي للملك عبد ﷲ بن الحسين في خطابه بعد إعالن االستقالل ؟
 -١الحكم بالعدل وخشية ﷲ ألن العدل اساس الملك وراس الحكمة مخافة ﷲ .
 -٢خدمة الشعب والتمكين لبالدنا .
 -٣والتعاون مع ملوك العرب لخير العرب .
 -٤االھتمام بالقضية الفلطسنية .
) بعد إعالن االستقالل عمت الفرحة وجرت مراسيم االحتفال وتم تقديم البيعة بالملك بحضور أعضاء
المجلس التشريعي وكبار رجال الدولة وممثلي الدول وجرى استعراض للجيش
وأبلغ وزير الخارجية الدول العربية والعالم بقرار االستقالل ( .
تتبع الملوك الھاشميين الذين حكموا األردن بعد االستقالل ؟
 -١عھد اللمك عبد ﷲ بن الحسين .
 -٢عھد الملك طالل بن عبد ﷲ .
 -٣عھد الملك الحسين بن طالل .دخل األردن في عھده مرحلة جديدة من البناء والتطور .
 -٤عھد الملك عبد ﷲ الثاني بن الحسين .
))حمل الراية الھاشمية وورث الشرعية التاريخية والدينية ((

بين االمور التي تستند إليھا الشرعية التاريخية والدينية لجاللة اللملك عبد ﷲ الثاني ؟
 -١تسند إلى نسب الھاشميين الموصول بالرسول صلى ﷲ عليه وسلم .
 -٢والدور المميز الذي قام به بنو ھاشم في حمل راية االسالم والدفاع عنه .

٦

ملخص شامل لشجرة العائلة الھاشمية الكريمة :
 تبدأ من قريش ) فھر ( إلى جاللة الملك عبد ﷲ الثاني ابن الحسين .ھم  -:عبد ﷲ – أبو طالب – حمزة – العباس .
 أبناء عبد المطلبھم  -:علي – وجعفر – وعقيل
 أبناء أبو طالب سبطي الرسول صلى ﷲ عليه وسلم ھما  -:الحسن والحسين . سيدنا محمد صلى ﷲ عليه وسلم بن عبد ﷲ بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف بن قصيبن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن قريش .
 الملك عبد ﷲ الثاني بن الحسين بن طالل بن عبد ﷲ األول بن الشريف الحسين بن علي . راعي الھدالء ھو عون بن محسن .لإلطالع على الشجرة ص  ٢١في الكتاب .
خامسا  -:الراية األردنية
أعط اسباب الراية األردنية تستحق التضحية في سبيلھا ؟
إلنھا رمز العزة القومية \ وعنون السيادة \ والحرية \ورمز كرامة المواطن

استمدت الراية األردنية من راية الثورة العربية الكبرى وتشير ألوانھا :وزارة  ٢٠١٧ش
الدالالت
اللون
أ( رمز راية العقاب ،وھي راية الرسول) صلى ﷲ عليه وسلم(
-١
األسود
ب( راية الدولة العباسية
رمز راية الدولة االموية

-٢

األبيض

-٣

األخضر

أ ( رمز راية آل البيت
ب( رمز للدولة الفاطمية

-٤

األحمر

راية األسرة الھاشمية .
ترمز النجمة السباعية -:
في منتصف المثلث األحمر إلى السبع المثاني سورة الفاتحة
٧

سادسا -:

شعار المملكة األردنة الھاشمية

يرمز إلى
يتكون شعار المملكة األردنية الھاشمية
 -١التاج الملكي الھاشمي يعلوه رأس حربة أن نظام الحكم في المملكة األردنية نظام ملكي وراثي
يمثل العرش الھاشمي يرمز إلى الفداء والصفاء
 -٢الوشاح األحمر
راية الثورة العربية الكبرى على الجانبين
 -٣الرايتان
القوة والبأس والعلو
يمثل
 -٤طير العقاب
ويرمز لونه إلى راية الرسول صلى ﷲ عليه وسلم .
وعمامته
إلى انتشار اإلسالم وحضارته في العالم
ترمز
 -٥الكرة األرضية
يوضع أمام الكرة األرضية
-٦األسلحة العربية
قوس مصنوع من معدن البرونز
وعلى جانبي الترس سيف ورمح وقوس وسھام ذھبية
ترمز ) للدفاع عن الحق  (.وزارة٢٠١٨
اللون
 -٧السنابل الذھبية وسعفة النخيل

وھي تحيط بالترس من اليمين  ،سعفة نخيل من اليسار
وترتبط بشريط وسام النھضة من الدرجة األولى
ومعلق في منتصف الشريط ،
ويرتبط بقاعدة السنابل والسعفة .

 -٨وسام النھضة من الدرجة األولى
 -٩الشريط األصفر

ھو امام شريط وسام النھضة ويتكون من ثالث مقاطع
مطرز عليه العبارات التالية :
) عكس الناظر له (
من الجھة اليمنى
عبد ﷲ الثاني ابن الحسين ابن عون
ملك المملكة األردنية الھاشمية
 -٢في الوسط
)عكس الناظر له ( -:
 -٣في الجھة اليسرى
الراجي من ﷲ التوفيق والعون .

تدريب  :ما الدالالت الوطنية والقومية واإلسالمية التي يرمز لھا شعار المملكة االردنية الھاشمية .

الوطنية  -:التاج الملكي
االسالمية  -:الكرة األرضية

القومية  -:راية الثورة العربية الكبرى

٨

تدريب دوائر الوحدة األولى األردن عبر العصور
 -١انھارت الحكومة العربية في سوريا بعد االحتالل الفرنسي لھا عام -:
ج١٩٢١ -
ب١٩٢٠ -
أ١٩١٩ -

د١٩٢٥ -

 -٢تشكلت حكومات محلية في األردن بعد انھيار الحكومة العربية في سوريا في كل من -:
ب -الكرك و معان واربد
أ -الكرك والسلط وعجلون
د -معان الكرك واربد
ج -الكرك عمان اربد
 -٣وزير المستعمرات البريطاني الذي عقد األمير عبدﷲ بن الحسين اتصاالت معه في القدس
في  ٢٩آذار  ١٩٢١ھو -:
د -بيك باشا
ج -تشرتشل
ب -كلوب باشا
أ -ھربت صموئيل
 -٤المندوب البريطاني في فلسطين الذي عقد األمير عبدﷲ بن الحسين اتصاالت معه
في القدس في  ٢٩آذار  ١٩٢١ھو -:
د -بيك باشا
ج -تشرتشل
ب -كلوب باشا
أ -ھربت صموئيل
 -٥تشكلت أول حكومة في شرق األردن :
أ -في  ١١نيسان  ١٩٢١ب ٢ -آذار ١٩٢١
 -٦رئيس أول حكومة في شرق األردن ھو -:
ب -سليمان النابلسي
أ -رشيد طليع

ج ٣١ -آذار ١٩٢١
ج -ابراھيم ھاشم

د -حسين الطراونة

 -٧أبرمت المعاھدة األردنية البريطانية في عام -:
ج١٩٥٧ -
ب١٩٢٥ -
أ١٩٢١ -
 -٨من أھم بنود المعاھدة األردنية البريطانية -:
أ -اإلمارة األردنية دولة عربية مستقلة ذات سيادة
ج -يجب أن تكون االنتخابات حرة

د ٢٥ -ايار ١٩٢٥

د١٩٢٨ -

ب -االعتراف بتأسيس إمارة شرق األردن
د -الحكومة مسؤولة أمام البرلمان .

 -٩من أھم بنود المعاھدة األردنية البريطانية -:
أ -تولي االمير عبد  بن الحسين التشريع واإلدارة
ج -وضع قانون أساسي ) دستور ( إلمارة شرق األردن .

ب -تعيين حدود إمارة شرق األردن .
د -جميع ما ذكر

 -١٠عقدت مؤتمرات وطنية ساندت جھود األمير عبد ﷲ بن الحسين في السعي نحو االستقالل بين عامي :

أ١٩٣٣ – ١٩٢٩ -

ب١٩٤٦ – ١٩٢٨ -

ج١٩٣٥ -١٩٢٨ -

 -١١تم استقالل األردن في -:
ج١ -آذار ١٩٥٦
أ ١٥ -أيار  ١٩٤٦ب ٢٥ -ايار ١٩٤٦
 -١٢لقب فھر يرجع إلى -:
ج -عبد المطلب
ب -قريش
أ -عون بن محسن
 -١٣لقب راعي الھدالء يرجع إلى -:
ج -عبد المطلب
ب -قريش
أ -عون بن محسن

د١٩٣٠ – ١٩٢١ -

د ٢ -ايار ١٩٥٣
د -قصي بن كالب
د -قصي بن كالب
٩

 -١٤المؤتمر الوطني االول عقد في وسط عمان عام  ١٩٢٨وھو أول مؤتمر وطني في تاريخ األردن الحديث
وكان برئاسة -:

ب -سليمان النابلسي

أ -رشيد طليع

 -١٥من أبناء عبد المطلب -:

أ -عبد ﷲ

ب -أبو طالب

ج -ابراھيم ھاشم

د -حسين الطراونة

ج -حمزة

 -١٦يرمز اللون األسود في الراية األردنية إلى راية -:
ب -الدولة األموية
أ -الرسول صلى ﷲ عليه وسلم

د -جميع من ذكر
د -آل البيت

ج -االسرة الھاشمية

 -١٧يرمز اللون األسود في الراية األردنية إلى راية -:
ج -الدولة العباسية
ب -الدولة األموية
أ -الدولة الفاطمية

د -آل البيت

 -١٨يرمز اللون األبيض في الراية األردنية إلى راية -:
ج -الدولة العباسية
ب -الدولة األموية
أ -االسرة الھاشمية

د -آل البيت

 -١٩يرمز اللون األخضر في الراية األردنية إلى-:
ب -الدولة األموية
أ -الرسول صلى ﷲ عليه وسلم
 ٢٠يرمز اللون االحمر في الراية األردنية إلى :
ب -الدولة األموية
أ -االسرة الھاشمية

ج -الدولة العباسية
ج -الدولة العباسية

د -آل البيت
د -آل البيت

 -٢١الذي يرمز أن نظام الحكم في المملكة األردنية نظام ملكي وراثي
في شعار المملكة األردنية الھاشمية :
أ -التاج الملكي الھاشمي ب -الوشاح األحمر

ج -الكرة األرضية

د -وسام النھضة من الدرجة األولى

 -٢٢العرش الھاشمي يمثل له في شعار المملكة األردنية الھاشمية :

أ -التاج الملكي الھاشمي ب -الوشاح األحمر ج -الكرة األرضية د -وسام النھضة من الدرجة األولى

-٢٣الذي يرمز إلى انتشار اإلسالم وحضارته في العالم في شعار المملكة األردنية الھاشمية :
أ -التاج الملكي الھاشمي ب -الوشاح األحمر ج -الكرة األرضية د -وسام النھضة من الدرجة األولى

 -٢٤على الشريط األصفر من شعار المملكة األردنية الھاشمية مطرز عليه عباراة من الجھة اليمنى
) عكس الناظر له ( :
ب -ملك المملكة األردنية الھاشمية
أ -الراجي من ﷲ التوفيق والعون
د -المملكة األردنية الھاشمية
ج -عبد ﷲ الثاني ابن الحسين ابن عون

 - ٢٥المدينة التي عقد فيھا المؤتمر الوطني األول عام  ١٩٢٨ھي  :وزارة  ٢٠١٨ش
د -عمان
ج -معان
ب -اربد
أ -السلط

٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١
أ
ج ب د
أ
د
د
ب ب أ
ب أ ج أ أ أ د ب د أ
٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١
ب ج ج د
أ
األستاذ زكريا الرفاعي

مدارس االتحاد الثانوية
١٠

